
)ILHAF(إلینويفيالمنازللمالكيالطارئةالمساعداتصندوقبرنامج
األسئلة الشائعة

8/4/2022تعدیل:آخر

لمحة عن البرنامج
Illinois(إلینويفيالمنازللمالكيالطارئةالمساعداتصندوقبرنامجھوما.1 Emergency Homeowner Assistance Fund)

(ILHAF؟(
دوالر؟30000قیمتھاتبلغالتيILHAFبرنامجمنحةمصارفھيما.2
؟ILHAFبرنامجطلباتتقدیممواعیدھيما.3

االستحقاق
؟ILHAFبرنامجمساعدةبطلباتللتقدمالمستحقونمن.4
ھل یمكنني أن أقدم طلًبا للبرنامج إذا كنت قد قبلت تعدیًال للرھن العقاري بسبب تأخري في سداد الدفعات السكنیة نتیجة جائحة كوفید؟.5
ھل یمكنني أن أقدم طلًبا للبرنامج إذا كنت ما زلت في وضع اإلمھال مع البنك؟.6
ھل یمكنني أن أقدم طلًبا للبرنامج إذا كانت لدي دعوى قانونیة قائمة بسبب عدم سداد الدفعات السكنیة؟.7
الماضي؟في)IHDA(اإلسكانیةالتنمیةھیئةمنللرھنطارئةمساعدةتلقیتكنتإذاللبرنامجطلًباأقدمأنیمكننيھل.8
ھل یمكنني أن أقدم طلًبا إذا لم یكن لدي رھن على منزلي؟.9

ILHAFبرنامجطلباتتقدیم

؟ILHAFبرنامجمساعدةعلىللحصولطلًباأقدمكیف.10
ماذا علي أن أفعل للتحضیر للطلب؟.11
ما المستندات التي أحتاج إلیھا لتقدیم الطلب للبرنامج؟.12
من الذین یمكنني إضافتھم في الطلب كأفراد بالمنزل؟ ھل ینبغي لي إضافة األطفال؟.13
ھل یجب على انتظار الحصول على المساعدة من البنك قبل أن أقدم طلًبا للبرنامج؟.14
ممن أستطیع الحصول على المساعدة إذا كانت لدي استفسارات عن كیفیة االتصال بالبنك أو بجھة تحصیل الرھونات من أجل تخفیف.15

الخسائر؟
كیف یمكنني االطالع على حالة طلبي الذي قدمتھ؟.16
ماذا یقصد بمصطلحات حالة الطلب؟.17
متى سیتم إبالغي بقبول طلبي أو رفضھ؟.18

معلومات أخرى
؟ILHAFبرنامجمساعدةعلىللحصولطلًباقدمتإذامؤقًتاالعقارمصادرةدعوىإجراءاتبإیقافالرھنتحصیلجھةستقومھل.19
ھل یمكنني أن أقدم طلًبا آخر ألحد برامج مساعدات الرھن العقاري الطارئة األخرى التي تقدمھا مدینتي أو مقاطعتي؟.20
ماذا أفعل إذا احتجت إلى المساعدة في دفع فواتیر المرافق؟.21

األسئلة الشائعة

إخالء مسؤولیة:
سیتم تحدیث المعلومات الواردة في ھذه الورقة بصورة دوریة متى اقتضى األمر.●

لمحة عن البرنامج

Illinois(إلینويفيالمنازللمالكيالطارئةالمساعداتصندوقبرنامجھوما.1 Emergency Homeowner Assistance



Fund) (ILHAF؟(

المھددینالمنازلأصحابمساعدةأجلمنأمواًالإلینويوالیة2021مارسفيالكونغرسأقرھاالتياألمریكیةاإلنقاذخطةمنحتلقد
بسببمالیةضائقةیواجھونالذینالمنازلمالكيمنمالكفكل.19كوفیدجائحةبسببالمنزلخسارةأواإلمھالأوالسدادتأخربمخاطر
اإلسكانیةالتنمیةھیئةتدیرهالبرنامجوھذادوالر.30000حتىتصلسكنیةمساعدةمنحةلطلبالتقدمیمكنھإلینويفي19كوفیدجائحة

)IHDA.(

سیتم دفع المساعدة مباشرة إلى جھة تحصیل الرھن أو الجھة الضریبیة أو أي جھة أخرى معتمدة نیابة عن صاحب المنزل. وستتم إعطاء
األولویة في توزیع المساعدات المالیة ألصحاب المنازل المتضررین أكثر من غیرھم من الجائحة.

دوالر؟30000قیمتھاتبلغالتيILHAFبرنامجمنحةمصارفھيما.2

لسداد:الواحدللمنزلدوالر30000إلىتصلمنحةالمستحقالمنزلمالكیتلقى

دفعات الرھن المتأخرة●
سداد الرھن دفعة واحدة أو سداد التكالیف السكنیة األخرى المتعلقة بفترة اإلمھال التي سببتھا الجائحة●
الضرائب العقاریة المتأخرة●
التأمین العادي أو التأمین ضد الفیضانات المتأخر على المالك●
الرسوم المتأخرة على جمعیات مالكي المنازل أو الشقق الخاصة أو الجمعیات التعاونیة●
اإلیجارات المتأخرة لساحات المنازل المتنقلة●
الحاجةاقتضتإذاأشھر،3حتىمقدمةدفعات●

؟ILHAFبرنامجطلباتتقدیممواعیدھيما.3

.www.IllinoisHousingHelp.orgالموقععلىإلكترونًیاالطلباتتقبل.2022أبریل11منالطلباتقبولیبدأ

االستحقاق

؟ILHAFبرنامجمساعدةبطلباتللتقدمالمستحقونمن.4

شروط استحقاق مالكي المنازل من سكان إلینوي لمساعدات البرنامج:

تفاقمتأواستمرتأوبدأتتكونوأن19كوفیدجائحةھوالمباشرغیرأوالمباشرسببھایكونمالیةلضائقةالعائلةتعرض●
.2020ینایر21بعد

الذيالمنزللمالكیسمحواحدة:حالةباستثناءاألقل،علىیوًما30لمدةاألساسیة/األولیةالرھندفعةسدادفيالعائلةتأخر●
لیس لدیھ رھن أن یقدم طلب المساعدة إذا كان متأخًرا في سداد الضرائب العقاریة المتأخرة.

بالمنطقة.الدخلمتوسطمن%150یساويأومنأقلدخلھاالتيالعائالت●
أن تكون العائلة مالكة للمنزل ومقیمة فیھ حالًیا كمحل إقامتھا األساسي. العقارات المستحقة تشمل ما یلي:●

o(الملحقة أو المستقلة) عقارات األسرة الواحدة
oالشقق الخاصة
oاألساسيإقامتھكمحلالمالكإحداھافيویعیشوحدات4إلى1منالمكونةالعقارات
oالمنازل المصنعة الملحقة بالعقار ومثبتة بشكل دائم وتدفع علیھا ضرائب عقاریة
oالمنازل المتنقلة غیر الملحقة بشكل دائم بالعقارات

ھل یمكنني أن أقدم طلًبا للبرنامج إذا كنت قد قبلت تعدیًال للرھن العقاري بسبب تأخري في سداد الدفعات السكنیة نتیجة جائحة كوفید.5
؟19

http://www.illinoishousinghelp.org


أما.19كوفیدجائحةسببتھامالیةضائقةبسبباألقلعلىیوًما30لمدةالمعدلرھنكدفعاتسدادفيمتأخًراتكونأنبشرطولكننعم،
المالكون غیر المتأخرین في سداد دفعات الرھن المعدل الشھریة فلیسوا مستحقین لمساعدة البرنامج.

ھل یمكنني أن أقدم طلًبا للبرنامج إذا كنت ما زلت في وضع اإلمھال مع البنك؟.6

نعم. یمكنك التقدم بطلب المساعدة بینما أنت في وضع اإلمھال.

ھل یمكنني أن أقدم طلًبا للبرنامج إذا كانت لدي دعوى قانونیة قائمة بسبب عدم سداد الدفعات السكنیة؟.7

نعم. إذا كانت ھناك دعوى مصادرة للعقار مقامة ضدك أو أي دعوى أخرى، یظل مسموًحا لك أن تقدم طلب المساعدة من البرنامج. ونحن ندعو
مالكي المنازل المرفوعة ضدھم دعاوى قضائیة جاریة بتقدیم الطلبات للبرنامج فور بدء فترة التقدیم، والبرنامج یمكنھ أیًضا مساعدتكم في

الحصول على الخدمات القانونیة المجانیة إذا لم یكن ھناك من یمثلكم من المحامین.

الماضي؟في)IHDA(اإلسكانیةالتنمیةھیئةمنللرھنطارئةمساعدةتلقیتكنتإذاللبرنامجطلًباأقدمأنیمكننيھل.8

نعم، یمكن لمالك المنزل تقدیم طلب مساعدة البرنامج حتى وإن سبق لھ تلقي مساعدة الرھن الطارئة. ولكن إذا سبق لمالك المنزل تلقي مساعدة
.2021عامفيالمستحقةالدفعاتإالالبرنامجفيلھیحقفال،2020فيالمتأخرةالدفعاتلسدادالطارئةالعقاريالرھن

ھل یمكنني أن أقدم طلًبا إذا لم یكن لدي رھن على منزلي؟.9

نعم، فمالك المنزل الذي لیس علیھ رھن ولكنھ متأخر في سداد الضرائب العقاریة یمكنھ طلب المساعدة لدفع ضرائبھ المتأخرة تجنًبا لمصادرة
المنزل.

ILHAFبرنامجطلباتتقدیم

؟ILHAFبرنامجمساعدةعلىللحصولطلًباأقدمكیف.10

االستحقاقتقریراستبیانواستكمالwww.IllinoisHousingHelp.orgالموقعمناإلنترنتعلىالطلباتتقدیمالمنازلمالكویستطیع
االستحقاقشروطقراءةإلىالطلباتمقدميالبرنامجویدعوالمطلوبة.والمستنداتالبیاناتوتقدیمILHAFبرنامجعلىحسابوإنشاء
الطلب.فيالبدءقبلأوًالwww.IllinoisHousingHelp.orgعلىالموجودةالمطلوبةالمستنداتوقائمة

ماذا علي أن أفعل للتحضیر للطلب؟.11

ندعو مقدمي الطلبات إلى القیام بالتحضیرات التالیة الضروریة قبل تقدیم الطلب للبرنامج:

فتحقبلIDHAاإلسكانیةالتنمیةھیئةتنظمھمسبقإلكترونيلقاءحضورإلىالمنازلمالكيندعو:المعلوماتعلىالحصول●
الموقع اإللكتروني لتقدیم الطلبات. وھذا اللقاء سیقدم خارطة طریق تساعدك على القیام بإجراءات تقدیم الطلب على الوجھ األفضل.

وسیتم تناول المواضیع التالیة:
oأساسیات الرھن العقاري
oشرح تخفیف الخسائر
oدعوى مصادرة العقار
oبرنامجطلباتتقدیمإجراءاتILHAFالبرنامجواستحقاق
oموارد أخرى مجانیة متاحة لكم، منھا االستشارات السكنیة والمساعدة القانونیة

.ILHAFلبرنامجالرئیسیةالصفحةعلىالحضوروتعلیماتاإللكترونياللقاءأعمالجدولكاملانظر

الرھن أو جھة استشارات معتمدة من وزارة اإلسكان لمناقشة: یلزم أن یتواصل مالك المنزل مع جھة تحصیلابحث خیاراتك●
المعتمدة من وزارةوكاالت االستشارات اإلسكانیةخیارات تخفیف الخسارة قبل استحقاقھ لتلقي المساعدة. حدد موعًدا مع وكالة من

في أقرب وقت ممكن.اإلسكان

http://www.illinoishousinghelp.org
http://www.illinoishousinghelp.org
https://www.illinoishousinghelp.org/ilhaf
https://www.illinoishousinghelp.org/ilhaf#locator-map
https://www.illinoishousinghelp.org/ilhaf#locator-map


.2022أبریلفيالطلباتتقدیمفتحعندالمطلوبةالمستنداتجمیعوحضرالمقبولةالمستنداتقائمةعلىاطلع:اإلجراءاتابدأ●

ما المستندات التي أحتاج إلیھا لتقدیم الطلب للبرنامج؟.12

.ھنایمكن االطالع على قائمة كاملة بالمستندات المقبولة من

لجمیع الطلبات:
إثبات الملكیة●
إثبات العنوان/محل اإلقامة●
إثبات ھویة مقدم الطلب وأي شریك في القرض●
إثبات الدخل لكل فرد من أفراد األسرة●
شھادة االستشارات السكنیة●
خطاب من جھة تحصیل الرھن یبین جھود تخفیف الخسارة●

مستندات أخرى تطلب حسب االقتضاء للمساعدة المطلوبة:
بیان الرھن العقاري (مطلوب لجمیع الملفات باستثناء طلبات المساعدات الضریبیة فقط)●
بیان قرض المنزل المتنقل (عند االقتضاء)●
بیانات الرھن الثاني والثالث (عند االقتضاء)●
بیان الضرائب العقاریة (مطلوب لطلبات المساعدات الضریبیة)●
بیان التأمینات العقاریة (مطلوب لطلبات مساعدة التأمین العقاري)●
بیان التأمینات العقاریة ضد الفیضانات (مطلوب لطلبات مساعدة التأمین ضد الفیضانات)●
بیان جمعیات مالك المنازل أو جمعیات الشقق الخاصة أو الجمعیات التعاونیة أو بیان إیجار الساحة●
عقد إیجار الساحة (مطلوب لطلبات مساعدة إیجارات الساحة)●

مستندات یشترط تقدیمھا للحاالت الخاصة (تقدم نسخ من أي مستندات مستلمة):
إشعارات التخلف عن السداد المرسلة من جھة تحصیل الرھن●
المستندات القضائیة لدعاوى مصادرة المنزل المرھون●
إشعارات البیع المزمع للعقار للتخلف عن الضرائب العقاریة●
إشعارات البیع المزمع بالمزاد للعقار●
الدائنینمع)IDHA(اإلسكانیةالتنمیةھیئةبتواصلالمتعلقةاإلفالسوصيموافقة●
إشعارات إعفاء الدفع لإلفالس●
اتفاقیات اإلمھال●

من الذین یمكنني إضافتھم في الطلب كأفراد بالمنزل؟ ھل ینبغي لي إضافة األطفال؟.13

كانواسواء-دخللدیھمممنعاًما18سنفوقاألسرةأفرادعددوكذلكمنزلكفيالمقیمیناألفرادعددإجماليتذكرأنمنكسیطلب
مساھمین في نفقات المنزل أم ال.

ھل یجب على انتظار الحصول على المساعدة من البنك قبل أن أقدم طلًبا للبرنامج؟.14

ال، فیجب أن تقدم طلب مساعدة البرنامج فور فتح الموقع اإللكتروني لتقدیم الطلبات. ومع ذلك، یلزم أن یتواصل مالك المنزل مع جھة تحصیل
فیجب.ILHAFلبرنامجالمقدمطلبھفيالنظرقبلالمتأخرةالرھندفعاتتسویةلمحاولةاإلسكانوزارةمنمعتمدةاستشاراتجھةأوالرھن

على مالكي المنازل االتصال بجھة تحصیل الرھونات في أقرب وقت ممكن لمناقشة خیاراتھم.

ممن أستطیع الحصول على المساعدة إذا كانت لدي استفسارات عن كیفیة االتصال بالبنك أو بجھة تحصیل الرھونات من أجل تخفیف.15
الخسائر؟

https://assets.website-files.com/617033bdd8cf10d9f75baef2/623b39a1d5ad855aeac7116e_ILHAF%20Acceptable%20Documents%20Form%20English%20V6%2003.15.2022.pdf
https://assets.website-files.com/617033bdd8cf10d9f75baef2/623b39a1d5ad855aeac7116e_ILHAF%20Acceptable%20Documents%20Form%20English%20V6%2003.15.2022.pdf


.من وزارة اإلسكانوكاالت االستشارات اإلسكانیة المعتمدةاتصل بأقرب وكالة من

كیف یمكنني االطالع على حالة طلبي الذي قدمتھ؟.16

لوحةفيمبینةالطلبحالةستكون.ILHAFبرنامجموقععلىحسابھعلىالدخولخاللمنطلبھحالةعلىاالطالعالطلبمقدمیستطیع
application(الطلبمعلومات dashboard.(لحظتھا.فيتتاحلنالطلبحالةتحدیثاتأنالعلمیرجى

ماذا یقصد بمصطلحات حالة الطلب؟.17

سترى المصطلحات المتنوعة التالیة الخاصة بالحالة خالل إجراءات الطلب:
تقدیم طلبك ولكن ال یمكن النظر فیھ حالًیا ألن شریك/شركاء القرض الذي ذكرتھمعناه تمالطلب مقدم (في انتظار بیانات شركاء القرض):●

في طلبك ما زال لم یستكمل الجزء الخاص بھ بعد.
أو یتم النظر فیھ حالًیا.تم إدخال طلبك في قائمة انتظار نظر الطلباتقید النظر:●
نحتاج منك معلومات أخرى الستكمال النظر في طلبك. یرجى مراجعة بریدكبیانات ناقصة - تم إرسال التعلیمات إلى بریدك اإللكتروني:●

اإللكتروني وستجد إشعاًرا یشرح لك المطلوب.
نحتاج منك شھادة من أحد مستشاري اإلسكان المعتمدین من وزارةاتصل بأحد مستشاري اإلسكان المعتمدین من وزارة اإلسكان:●

الشھادةالستصداراالستشارات اإلسكانیة المعتمدة من وزارة اإلسكانوكاالتاإلسكان الستكمال النظر في طلبك. اتصل بوكالة من
واستكمال الطلب.

طلبك، وجد أن ھناك حاجة إلى المساعدة القانونیة. فنحن قد أقمنا شراكات معاستناًدا إلى مراجعة بیاناتیحال إلى المساعدة القانونیة:●
منظمات المساعدة القانونیة في كل أنحاء الوالیة التي یمكنھا المساعدة. یمكن االطالع على قائمة بمنظمات المساعدة القانونیة الشریكة على

illinoishousinghelp.org/ilhaf

رھوناتك معلومات أخرى الستكمال النظر في طلبك. وفور تلقي الردنحتاج من جھة تحصیلفي انتظار رد جھة تحصیل الرھونات:●
أسابیع.6حتىیستغرققدالرھوناتتحصیلجھةردأنعلىطلبك.فيالنظرفيسنشرع

لضمان اتباعنا لجمیع قواعد البرنامج.تقرر إجراء مراجعة أخرى على طلبكمراجعة مراقبة الجودة:●
عمل.أیام3إلى1خاللفيالمساعدةأموالندفعوسوفطلبك.علىالموافقةتمتمقبول:●
بالنیابة عنك لإلعانة المصدق علیھا.تمت الموافقة على طلبك وأرسلنا أموال المساعدةتم الدفع:●
لم یستوف طلبك شروط االستحقاق وتم رفضھ.مرفوض:●

متى سیتم إبالغي بقبول طلبي أو رفضھ؟.18

إلىرھنك،تحصیلجھةمنالردمدةعلىالدفعمواعیدوستتوقف.2022مایوفيالمستكملةILHAFبرنامجإعانةطلباتفيالنظرسیبدأ
الطلب.حالةتحدیثاتعلىلالطالعILHAFبرنامجفيحسابكعلىالدخولفیرجىأخرى.عواملجانب

معلومات أخرى

؟ILHAFبرنامجمساعدةعلىللحصولطلًباقدمتإذامؤقًتاالعقارمصادرةدعوىإجراءاتبإیقافالرھنتحصیلجھةستقومھل.19

Fannieشركةمنمدعوًمارھنككانإذا MaeشركةأوFreddie Mac،العقارمصادرةإجراءاتتعلقأنرھنكتحصیلجھةعلىفیلزم
عنالبحثتعلیماتعلىاالطالعویمكنك.ILHAFبرنامجمساعدةعلىللحصولطلًباقدمتبأنكإشعارھاتاریخمنیوًما60إلىتصللمدة

.ھناالشركة التي تدعم رھنك من

ھل یمكنني أن أقدم طلًبا آخر ألحد برامج مساعدات الرھن العقاري الطارئة األخرى التي تقدمھا مدینتي أو مقاطعتي؟.20

نعم، ولكن ال یمكن أن یتلقى مالك المنزل مساعدات الرھن من أكثر من مصدر خالل نفس الفترة. حیث یحظر صراحة التكرار في طلب
اإلعانات.

ماذا أفعل إذا احتجت إلى المساعدة في دفع فواتیر المرافق؟.21

https://www.illinoishousinghelp.org/ilhaf#locator-map
https://www.illinoishousinghelp.org/ilhaf#locator-map
https://www.illinoishousinghelp.org/ilhaf
https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/how-can-i-tell-who-owns-my-mortgage-en-214/
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https://dceocovid19resources.com/for-residents/

